
 

……............................................................................................. (Naziv osnovne šole, naslov), ki jo 

zastopa ………………….. (zastopnik) 

matična številka: ……………… 

identifikacijska številka za DDV: …………………. 

(v nadaljevanju: OŠ) 

 

in 

 

ime in priimek oz. naziv pravne osebe ____________________________________________, naslov, 

____________________________________________________________________, ki ga zastopa 

________________________________________________________________. 

Matična številka: _____________________________ 

identifikacijska številka za DDV/davčna številka: _____________________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

skleneta naslednji 

 

D O G O V O R  

O UPORABI ŠPORTNEGA OBJEKTA 

 

za izvedbo programov: 
 

1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

              sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure in 

1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški program) 

 

ki jih določa MOL, v skladu z Merili o sofinanciranju programov športa, za 

sezono …………., to je od 1.9. …… do 31.8………. 
 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na ustreznem razpisu MOL za leto ……. za 

sofinanciranje programov, ki jih določa MOL v skladu z Merili o sofinanciranju programov športa v 

vsakoletnem programu. 

 

V okviru programov MOL:  

1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure  ima izvajalec odobrenih 

……………. ur(45 min.) za šolsko leto ……….. oziroma ………. ur(45 min.) na teden in 

1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški program) ima izvajalec odobrenih 

……………. ur(45 min.)  za šolsko leto ……….. oziroma ………. ur(45 min.) na teden. 

 

Izvajalec bo za uporabo objektov izven programa MOL za tekoče leto in koriščenje dodatnih uslug 

plačal uporabo po ceniku OŠ. 

 

Glede na to, da MOL zagotavlja za izvajanje programa oz. vadbe garderobo in objekt, ki mora biti 

opremljen in v skladu s predpisi za izvajanje tovrstne vadbe, se izvajalcu vse dodatne usluge in 

uporaba dodatnih prostorov, ki jih naroča pri OŠ, zaračunajo po ceniku. 

 

S tem dogovorom se OŠ in izvajalec dogovorita, da bo izvajalec za izvajanje s strani MOL izbranih 

programov športa v navedenem/ih terminu/ih brezplačno uporabljal navedeni/e športni/e objekt/e. 



 

2. člen 

 

Izvajalec bo v letu ……. v okviru programa MOL izvajal sledeče programe športa: 

Naziv programa: _______________________________________________ 
                                       (oznaka programa-1.2.5.1. ali 1.2.5.2., športna panoga, starostna kategorija) 

 

Termin: _______________________________________________ 
                                       (dan v tednu, ura, za počitniške programe – termin) 

 

Objekt _______________________________________________ 
                                       (prostor določen z m2) 

 

Naziv programa: _______________________________________________ 
                                       (oznaka programa-1.2.5.1. ali 1.2.5.2., športna panoga, starostna kategorija) 

 

Termin: _______________________________________________ 
                                       (dan v tednu, ura, za počitniške programe – termin)  

 

Objekt _______________________________________________ 
                                       (prostor določen z m2) 

 

Naziv programa: _______________________________________________ 
                                       (oznaka programa-1.2.5.1. ali 1.2.5.2., športna panoga, starostna kategorija) 

 

Termin: _______________________________________________ 
                                       (dan v tednu, ura, za počitniške programe – termin)  

 

Objekt _______________________________________________ 
                                       (prostor določen z m2) 

 

3. člen 

 

Izvajalec se zavezuje vse objekte uporabljati kot dober gospodar. Izvajalec se obvezuje, da se bo drţal 

predpisanega hišnega reda in skrbel, da ne pride do poškodbe rekvizitov in opreme na objektih OŠ. 

Izvajalec se zavezuje povrniti vso škodo, ki bi po njegovi krivdi nastala na objektu in opremi v času 

uporabe navedenih objektov (program MOL in izven programa MOL). Izvajalec bo vso morebitno 

škodo poravnal po izstavljenem računu OŠ. 

 

Za varnost oseb v času vadbe je odgovoren izvajalec. 

 

OŠ in izvajalec se dogovorita, da sta za izvajanje tega dogovora odgovorna naslednja pooblaščena 

predstavnika: 

- na strani OŠ, __________________, ki je skrbnik pogodbe, 

- na strani izvajalca __________________________________ . 

 

4. člen 

 

OŠ bo račun za uporabo dodatno najetih terminov in dodatno izvršene usluge izstavljal do 15. v 

mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolţan račun plačati v roku 8 dni po izdaji računa. 

 

V kolikor izvajalec dodatno najetih terminov za treninge, tekme ter usluge za izvedbo tekem ne plača 

v dogovorjenem roku, OŠ ne bo izdajal soglasja za izvedbo tekem in ne bo dovolil uporabe objektov. 

 



Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve 

ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

5. člen 

 

Ta dogovor je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki in je sestavljen v treh 

enakih izvodih, od katerih prejme OŠ dva izvoda, izvajalec pa en izvod. 

 

  
Datum: Datum: 
 

 

 

izvajalec OŠ 
  
Ţig Ţig 



 


